
KUNT U NIET NAAR DE APOTHEEK?
Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven. Onafhankelijk zijn van een ander. Ook als het 
gaat om het afhalen van genees- en hulpmiddelen. 
Daarom bezorgen wij deze middelen bij mensen thuis 
als ze niet in staat zijn om naar de apotheek te ko-
men. Omdat ze ziek zijn, bedlegerig, rolstoelgebon-
den of moeite hebben met lopen en op grote afstand 
van de apotheek wonen. Zit u tijdelijk in zo’n situatie? 
Geen probleem! Wij brengen uw bestelling bij u thuis 
tot u zelf weer in staat bent om naar de apotheek te 
komen. Zo behoudt u uw zelfstandigheid als het om 
medicijnen gaat en het u even tegenzit.

Het gebruik van onze bezorgservice is gratis en we 
bezorgen van maandag tot en met vrijdag tot voor in 
de avond. Cliënten die net ontslagen zijn uit het zie-
kenhuis en niet naar de apotheek kunnen komen en 
niemand hebben die dat voor hen kan doen, kunnen 
eveneens gebruik maken van deze service.

Bent u wel in staat om naar de apotheek te komen 
maar komt u liever niet in de apotheek? Maak dan 
gebruik van onze medicatie-afhaalkluis. Hier kunt u 
na aanmelding uw medicijnen veilig en snel afhalen, 
24 uur per dag en 7 dagen per week op een moment 
dat het u uitkomt. De medicatie-afhaalkluis bevindt 
zich in de buitenmuur van de apotheek, direct naast 
de hoofdingang van het gezondheidscentrum. Het 
gebruik is gratis.

SPECIALISTEN IN BEWEGEN DOOR 
MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK
Soms is bewegen niet vanzelfsprekend. Uw lichaam 
doet pijn of werkt niet (meer) zoals u gewend bent. 
Misschien kan fysiotherapie dan helpen. Fysiothe-
rapie voorkomt, verhelpt en vermindert lichamelijke 
klachten en zorgt dat u optimaal kunt (blijven) 
bewegen. Fysiotherapeutisch Centrum Heerde 
biedt de volgende specialisaties:

• Algemene fysiotherapie
• Geriatrie fysiotherapie
• Kinderfysiotherapie
• Manuele fysiotherapie
• Oedeemfysiotherapie
• Orofaciale (kaak) fysiotherapie
• Sportfysiotherapie

Binnen onze praktijk maken wij gebruik van diverse 
methoden om een breed scala aan klachten te 
kunnen behandelen.U kunt hierbij o.a. denken aan:

• Ademhalingstherapie
• Dry needling
• Echografie
• Handtherapie
• Hydrotherapie
• Medical taping
• Neurologische therapie
• Shockwave therapie 
• Diverse revalidatietrajecten, waaronder ook Covid-19

Blijf vooral niet te lang doorlopen met klachten; 
wij helpen u graag!

Zorgtips & Weetjes is een publicatie van Gezondheidscentrum Heerde die elke 
laatste dinsdag van de maand verschijnt. Voor de inwoners van Heerde, Hoorn, 
Veessen en Vorchten zijn de zorgprofessionals in het gezondheidscentrum het 
eerste aanspreekpunt als het gaat om gezondheidsvragen en -problemen. Wij 
werken nauw met elkaar samen als uw gezondheid dat vereist, met inachtneming 
van de RIVM-coronarichtlijnen. 

Wij verzoeken u om tijdens uw bezoek aan het centrum 1,5 meter afstand van 
anderen te houden en een mondkapje te dragen. Heeft u klachten die passen bij 
COVID-19 zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts 
of plotseling verlies van reuk en/of smaak? Laat u door de GGD testen op corona. 
Bel voor een afspraak naar telefoonnummer 0800 1202 of maak online een 
afspraak op www.coronatest.nl.
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COVID VACCINATIE
Zoals u in de media uitvoerig heeft kunnen lezen 
is het vaccinatie beleid behoorlijk complex en in-
gewikkeld. De huisartsen hebben tot op heden een 
zeer beperkte rol hier in. Wel worden we overspoeld 
met vragen over vaccins en vaccinatie. Echter zijn 
wij ook afhankelijk van de indeling en levering  van 
vaccins door het RIVM. 

Wij kunnen pas vaccins bestellen wanneer het RIVM 
aangeeft dat een bepaalde doelgroep aan de beurt is. 

• Wij wachten nu op het signaal om verder te gaan 
met de groep mensen van 60 tot en met 64 jaar 
(geboortejaren 1956 t/m 1960) met AstraZeneca.

• Ook mogen wij het AstraZeneca vaccin inzetten 
voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele thuis-
wonende ouderen, patiënten met het syndroom 
van Down en patiënten met fors overgewicht 
(BMI >40) zolang zij 60 jaar of ouder zijn. Voor de 
laatste twee groepen geldt als u  tussen de 18 en 
60 jaar bent kunt u telefonisch contact opnemen 
met de praktijk.

Mochten er vaccins “’over”’ zijn dan gebruiken wij 
deze voor de volgende groep die aan de beurt is 
volgens het oproepschema. Er worden geen vaccins 
verspild. Mensen jonger dan 60 jaar die al wel een 
eerste AstraZeneca-vaccinatie hebben gekregen en 
daarbij géén ernstige bijwerkingen hebben gekregen, 
kunnen veilig de tweede prik van dit vaccin (binnen 
12 weken) gewoon krijgen. Wij vragen u dan ook niet 
naar de praktijk te bellen maar contact op te nemen 
met de GGD 0800-1351. Indien u voor vaccinatie 
door de huisarts in aanmerking komt ontvangt u van 
uw huisarts een brief met daarin de uitnodiging.


